
“ก่อนใช้ควรคิด
เก็บออมเป็นนิจ
เพื่อชีวิตที่มั่นคง”

2 เดือน สิ้นสุด 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายได้	 												47,647,098.64	บาท
ค่าใช้จ่าย													20,770,570.56	บาท
ก�าไรสุทธิ												26,876,528.08	บาท	

รายรับ - รายจ่าย ปี 2559

บอกเล่าเก้าสิบ

มุ่งมั่นด�าเนินงาน	บริหารอย่างมั่นคง	ด�ารงไว้ซึ่งคุณธรรม	น�าการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

ข่าวสหกรณ์
ฉบับที ่176	ประจ�ำเดือน มีนำคม	2559

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

ดร.ประเสรฐิ เชือ้พานิช ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์ กปภ. 
พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที ่ร่วมประชมุสามญัประจ�าปี 
2559 และการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการ สอ.กปภ. 
พร้อมกันนี้ยังได้เปิดตัวบริการ “กู ้เงินฉุกเฉิน ผ่านตู ้ ATM” 
ร่วมกับธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนมีนาคม 
2559 เป็นต้นไป

 ผ่านไปอกีหนึง่วาระส�าหรบัการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2559 
ของ สอ.กปภ.เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 มีสมาชิกทั่วประเทศมาประชุม
และใช้สิทธิเลือกตั้งจ�านวน 3,592 คน ซึ่งมีจ�านวนเพิ่มขึ้นทุกปี (บัตรดี 
จ�านวน 3,514 ใบ บัตรเสีย จ�านวน 72 ใบ และไม่หย่อนบัตร 6 ใบ) 
บรรยากาศในการประชุมใหญ่เป็นไปด้วยความคึกคัก...ชื่นมื่นกันท่ัวหน้า 
ได้รบัค�าชมจากท่านผูว่้าการ กปภ. (นางรตันา กจิวรรณ) และสมาชิกจ�านวน
มากว่า สอ.กปภ.บริหารได้ดีเลิศ สามารถจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนให้กับสมาชิกในอัตราสูงเม่ือเทียบกับสถาบันการเงินและสหกรณ์อื่น 
ก็ขอบอกว่าเห็นด้วยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วที่ว่า เป็นสมาชิก สอ.กปภ.
มีแต่ได้ มีอะไรบ้าง
 1. สมาชิกได้สิทธิถือหุ้น และได้เงินปันผลสูงไม่ต้องเสียภาษ ี
เมื่อเทียบกับธุรกิจการเงินอื่น โดยในปี 2558 สอ.กปภ.มีก�าไรสุทธิจากการ
ด�าเนินงาน จ�านวนเงิน 153.20 ล้านบาท จัดสรรเป็นเงินปันผลให้สมาชิก
จ�านวนเงิน 94.91 ล้านบาท ในอัตราร้อยละ 7.35 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
61.95 ของก�าไรสุทธิ
 2. สมาชกิผูกู้ไ้ด้เงนิเฉลีย่คนื สอ.กปภ. ยงัคงตรงึอตัราดอกเบีย้
เงนิกูส้งูสดุไว้ทีร้่อยละ 6.50 มาตัง้แต่วนัที ่1 สงิหาคม 2553 โดยในปี 2558 
สอ.กปภ.จัดสรรเป็นเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิกจ�านวนเงิน 34.96 ล้านบาท 
ในอตัราร้อยละ 13.25 คดิเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.82 ของก�าไรสทุธ ิเท่ากบัว่า
เมื่อหักเงินเฉลี่ยคืนแล้ว สอ.กปภ.ได้ดอกเบี้ยเงินกู้จากสมาชิกเพียงร้อยละ 
5.64 เท่านั้น
 3. สมาชิกผู้ฝากได้ดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราสูงและไม่ต้อง
เสยีภาษ ี นอกจากนีห้ากสมาชกิมเีงนิฝากไม่ต�า่กว่าหนึง่ล้านบาทของแต่ละ
บัญชี สอ.กปภ.จะคิดอัตราดอกเบี้ยทบต้นให้เป็นรายเดือน และหากแจ้ง
ความประสงค์จะรับดอกเบี้ยเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าครองชีพรายเดือน ก็รอรับ
ได้เลยไม่เคยบิดพริ้ว (ขอยืมเพลงติ๊ก ซีโร่มาใช้หน่อย) 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
           การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด มีแต่ได้จริงหรือ??

 4. ได้ความสะดวกจากการกู้ฉุกเฉิน ยื่นกู้ครั้งเดียว กดเงินง่ายทั่วไทยผ่านระบบเอทีเอ็ม ของธนาคารกรุงไทย ไม่กดใช้ไม่เสียดอกเบี้ย 
กดเท่าไรจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยของเงินที่กดไปใช้ ปลายปี สอ.กปภ. มีเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยให้เหมือนเดิมแต่ขอนิดหนึ่ง คือ ต้องมีวินัยทางการเงิน 
การเดินสายกลาง ตั้งใจท�างาน ประกอบอาชีพ เก็บออมให้มากกว่าก่อหน้ี และอย่าก่อหน้ีหลายทาง ถ้ากดมาใช้มากท่านก็ต้องถูกหักหนี้คืนมาก
ตามวงเงิน หากไม่ระมัดระวังและไม่ประหยัดการก่อหนี้จะมีเสียมากกว่าได้
 สอ.กปภ. จัดระบบการให้ผลตอบแทนแก่สมาชิกอย่างสมดุลตามที่สมาชิกจะได้รับใน 4 ข้อข้างต้น แล้วท่านจะพบกับประโยคท่ีว่า
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด มีแต่ได้อย่างแน่นอน..



 สอ.กปภ. มีความยินดีน�าเสนอสรุปบทความดีดีของกรม
อนามัย เรื่อง “ปลา – อาหารคู ่ชีวิต” ที่ว่า ปลา เป็นอาหารคู่ชีวิตของ
คนไทยจนเราพูดกันติดปากว่า  “กินข้าว กินปลา” ปลาเป็นอาหาร
ที่หาได้ง่ายตามแหล่งน�้าต่าง ๆ ทั้งที่เป็นธรรมชาติและแหล่งน�้าที่จัด
สร้างขึ้น ปลาเป็นอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการสูง  เราจัดปลาไว้ใน
อาหารหลักหมู่ที่หนึ่งในประเภทเนื้อสัตว์ ไข่ นมและถั่วเมล็ดแห้ง โปรตีน
ในเนื้อปลาจะถูกน�าไปใช้ในการเสริมสร้างเน้ือเยื่อและซ่อมแซมส่ิงที่
สึกหรอ ไขมันที่มีอยู่ในเนื้อปลาจะเป็นส่วนประกอบของเซลล์ต่าง ๆ  โดย
เฉพาะสมอง จะป้องกนัการจับแขง็ตวัของไขมนัในเส้นเลอืด วติามนิ และ
แร่ธาตทุีม่อียูใ่นเนือ้ปลาจะควบคมุการท�างานของร่างกายให้ท�าหน้าทีไ่ด้
ตามปกติ 
 *โปรตีน ในเนื้อปลาประกอบด้วย กรดอะมิโนท่ีจ�าเป็นต่อ
ร่างกายสูง ซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตในเด็ก

 *เนือ้ปลา มีลกัษณะอ่อนนิม่ เคีย้วง่าย น�าไปใช้ประโยชน์ได้เตม็ที่

จึงเหมาะส�าหรับเป็นอาหารทารก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย                                      

 *ไขมันปลา  มีกรดไขมันที่จ�าเป็นต่อร่างกาย  
 *กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัว มีความส�าคัญมากต่อสตรีในระยะ
ตั้งครรภ์และมารดาในระยะให้นมบุตร ที่ช่วยให้สมองทารกพัฒนาและ
เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์                                                                              
 *แร่ธาตุ มีส่วนประกอบของแร่ธาตุ แคลเซียมและฟอสฟอรัส
ในสัดส่วนที่พอดีต่อการสร้างกระดูกและฟันอีกด้วย                      
 *วติามนิ เนือ้ปลามีส่วนประกอบของวติามนิบหีนึง่ บสีอง  และ
ไนอะซิน ที่ช่วยในการเกิดพลังงานของสารคาร์โบไฮเดรท ไขมันและ
โปรตนี ท�าให้ร่างกายมปีระสิทธภิาพในการประกอบการงานและการเรยีนรู้ 
 ท่านสมาชิกอ่านถึงตอนน้ีคงจะเห็นว่า “ปลา”  เป็น “อาหาร
คู่ชีวิต” จริง ๆ เดือนหน้าจะได้น�าเสนอปลาไทย ๆ ที่ให้ประโยชน์
ต่อสุขภาพ และโปรดอย่าลืมเมนูปลาส�าหรับอาหารมื้อต่อไป

สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด

72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 1/2539

ไปรษณีย์หลักสี่

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
จัดท�ำโดย คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด

http://coop.pwa.co.th   e-mail : cooppwa@gmail.com โทร. 0 2551 8930-3 โทรสำร. 0 2521 6296

อตัราดอกเบีย้เงินฝาก/เงินกู ้ณ ปัจจุบนั
เงินฝากประเภทจ�ากัดจ�านวน        3.75%  ต่อปี
เงินฝากประเภทไม่จ�ากัดจ�านวน                    3.00%  ต่อปี
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ                      3.00%  ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ                            6.50%  ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล           6.00%  ต่อปี

มมุห่วงใยสมาชกิ
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บริการ

ธนาคารกรุงไทย

   “กู้เงินฉุกเฉิน
    ผ่านตู้ ATM”

สอบถามเพิ่มเติม 0 2551 8930-3 / http://coop.pwa.co.th

สามารถใช้ได้ตัง้แต่

มนีาคม’59 เป็นต้นไป

ท่ีมา : http://nutrition.anamai.moph.go.th/                                                                                                                           
กลุ่มวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ กองโภชนาการ กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข 

ปลา
อาหารคู่ชีวิต


